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POŁUDNIOWE MAZOWSZE
Koronawirus dość wcześnie i skutecznie zaatakował południowe Mazowsze, czyli subregion 
radomski, wliczając do niego także powiat grójecki. Do 22 kwietnia ujawniono na tym terenie 
ponad 800 osób zarażonych i 54 zmarłych. W kraju zanotowano 10034 zarażonych i 404 zmarłych.

Największym siedliskiem epi-
demii były dotychczas powiaty 
grójecki (255 ujawnionych zakażo-
nych) i białobrzeski (151). W za-
mieszkałym przez około 350  tys. 
osób Radomiu i powiecie radom-
skim zanotowano 251 zarażeń. Je-
żeli chodzi o placówki medyczne 
to najpierw zainfekował szpitale 
w Nowym Mieście i Grójcu, a na-
stępnie Mazowiecki Szpital Spe-
cjalistyczny przy ul. Aleksandro-
wicza w Radomiu (do 18 kwietnia 
ujawniono w nim 212 wypadków 
zakażenia), a  po przekształceniu 
Radomskiego Szpitala Specjali-
stycznego im. Tytusa Chałubiń-
skiego w zakaźny, w pewnym sen-
sie z konieczności, także ten drugi 
radomski szpital. To w nim zmarł 
jako jeden z pierwszych medyków 
w  kraju – fi zjoterapeuta 46-letni 
Robert Skóra, pracownik Mazo-
wieckiego Szpitala Specjalistycz-
nego na Józefowie. 18 kwietnia 
policyjny śmigłowiec Black Hawk 
przewiózł z Radomia do szpitala 
MSW w Warszawie nieprzytomną 
pielęgniarkę, pacjentkę radomskie-
go szpitala zakaźnego.

Do poniedziałku 20 kwietnia ko-
ronawirus przyczynił się w regionie 
radomskim do śmierci 51 osób – 
ogłoszono w urzędowych meldun-
kach. Wynika z nich też, że medycy 
przywrócili zdrowie 84. osobom.

Siedliskiem epidemii okazały się 
także Domy Pomocy Społecznej po-
wiatu białobrzeskiego: w Niedabylu 
(gmina Radzanów) i Starym Goź-
dzie (gmina Stara Błotnica) oraz 
Tomczycach w powiecie grójeckim 
(gmina Mogielnica). Po wznowio-
nych badaniach okazało się, że 
wszyscy pensjonariusze i pracow-
nicy DPS w Niedabylu są zdrowi. 
Koronawirus nie ominął Domu 
Pomocy Społecznej w Wierzbicy. 
Chorych przewieziono do szpita-
la zakaźnego w  Radomiu, wobec 
pozostałych zastosowano kwa-
rantannę. W szpitalu zwoleńskim 
koronawirus pojawił się w oddzia-
le ginekologiczno-opiekuńczym. 

Czterech pacjentów i  dwie pielę-
gniarki przewieziono do szpitala 
zakaźnego Kozienicach. Siedmiu 
pacjentów z ujawnionym zakaże-
niem w drugim rzucie, w rezultacie 
przebadania wszystkich pracowni-
ków i pacjentów, leczy się w Zwole-
niu, w wydzielonej części szpitala. 
W szpitalu kozienickim wystąpiły 
kontrowersje dotyczące wyników 
testów, którym poddano 150 pra-
cowników. Prywatne laboratorium 
wykazało 31 wyników dodatnich. 
Okazało się jednak, że popełniło 
błędy. Wymazy przesłane innym 
laboratoriom wskazały tylko jeden 
wynik dodatni. Na wszelki wypa-

dek okresową kwarantannę odbywa 
też 30 osób, choć zostali uwolnie-
ni od podejrzeń. Niestety, zmarła 
59-letnia pielęgniarka przewiezio-
na do stolicy.

Nie czyniąc żadnych aluzji i po-
dejrzeń, nie szukając winnych 
popełnianych błędów podejmo-
wanych działaniach, posłuchajmy 
opinii specjalistów.

Wirusolodzy twierdzą, że kłopo-
ty jakie stwarza całemu światu ten 
rodzaj wirusa polegają na tym, że 
trudno jest prześledzić drogi czy 
też ścieżki, jakie wykorzystuje on 
do rozprzestrzenienia się. Wiedzą 
jednak, że potrzebne są do tego trzy 

elementy. Po pierwsze – zakaź-
ny patogen, którym jest korona-
wirus. Po drugie – duża liczba 
przeróżnych kontaktów między 
ludźmi. Po trzecie – duża grupa 
ludzi nieodpornych na zaraźliwy 
patogen czyli koronawirus. Po-
ciechą jest to, że muszą zaistnieć 
te trzy elementy razem. Stąd róż-
ne działania stosowane w wielu 
krajach. Bardzo wiele zależy od 
skutecznej szczepionki. Powta-
rzają to wszyscy wirusolodzy. 
Wraz z  nimi również polscy, 
także minister zdrowia.

Pozostańmy więc cierpliwie 
w  domach bądź w  innego ro-
dzaju miejscach kwarantanny. 
Nośmy maseczki i  rękawiczki 
w miejscach publicznych, tak-
że podczas kontaktów z innymi 
ludźmi. I z nadzieją oczekujmy 
na szczepionkę, uodparniającą 
nas na śmiercionośnego wszę-
dobylskiego obecnie koronawi-
rusa. Czas płynie szybko. Przy-
spieszy go może rywalizacja 
szczepionkowców…

 (MK) 
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AK TUALNOŚCI

Trwa akcja „Sportowa 
Siła w Pomocy”
Już ponad 8,5 tysiąca złotych zebrano podczas licytacji prowadzonej w ramach 
akcji „Sportowa Siła w Pomocy”. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc 
w walce z koronawirusem. Trafi ą do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego 
i Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Nabywców znalazły już m.in.: pił-
ka z autografami Cerrad Enei Czar-
nych Radom i kalendarz klubowy, 
okolicznościowa koszulka wydana 
z okazji awansu Radomiaka do 1 ligi 
z podpisami piłkarzy, czy statuetka 
MVP Agaty Witkowskiej, libero 
E.Leclerc Radomki wraz z zestawem 
klubowych gadżetów.

Tymczasem wciąż przybywa wy-
stawionych na sprzedaż sportowych 
pamiątek. Prezydent Radosław Wit-
kowski przekazał na licytację koszulkę 
z podpisami wybitnych reprezentan-
tów Polski w Lekkiej Atletyce, m.in. 
Tomasza Majewskiego, Piotra Mała-
chowskiego, Adama Kszczota, Justy-
ny Święty-Ersetic, Joanny Jóźwik, czy 
Konrada Bukowieckiego. - Gorąco 
zachęcam do udziału w licytacji. My-
ślę, że dla każdego sympatyka sportu 

będzie to wyjątkowa pamiątka. Jed-
nocześnie jest to znakomita okazja, 
by wesprzeć niezwykle szczytny cel, 
jakim jest walka z koronawirusem - 
mówi prezydent. 

Wśród przedmiotów, które moż-
na wylicytować są m.in.: koszulka 
z ofi cjalnego debiutu w reprezentacji 
Polski Wojciecha Żalińskiego z podpi-

Coraz więcej darów dla szpitali
Od początku trwania pandemii koronawirusa Starostwo Powiatowe w Radomiu 
zapewnia fi nansowanie oraz środki na niezbędne zakupy sprzętu medycznego 
i ochronnego dla szpitali w Pionkach i Iłży. Oprócz tego pomoc dla powiatowej 
służby zdrowia oferuje wiele fundacji, fi rm, instytucji, organizacji społecznych 
i ludzi dobrej woli. Wśród darczyńców jest chociażby Fundacja ENEA, Nadleśnic-
two Kozienice, fi rma Inter-Irex, ale także znana projektantka mody Viola Piekut.

Do placówek ochrony zdro-
wia Powiatu Radomskiego już od 
kilku tygodni trafi a zaopatrzenie 
z rezerw państwowych oraz zaso-
bów Wojewody Mazowieckiego 
i Ministerstwa Zdrowia. Są to nie 
tylko środki ochrony osobistej 
dla personelu (maseczki, kombi-
nezony, czepki ochronne itp.) czy 
środki do dezynfekcji, ale również 
sprzęt medyczny, jak na przykład 
kardiomonitory. Przypomnijmy, że 
szpitale powiatowe w Iłży i Pion-
kach znajdują się na liście placó-
wek o podwyższonej gotowości, co 
oznacza, że w każdej chwili woje-
woda może skierować tam pacjen-
tów cierpiących na inne choroby 
niż COVID-19 lub wymagających 
zabiegów operacyjnych.

Razem wspieramy szpitale
Szpital w  Pionkach otrzymał 

partię bezpłatnych testów na ko-
ronawirusa od fi rmy Warsaw Ge-
nomics. Partię uszytych maseczek 
przekazała tam również znana pro-
jektantka mody Viola Piekut. Fun-
dacja ENEA przekaże tej placówce 
100 000 złotych na zakup sprzętu 
medycznego, jak kardiomonitory 

i respirator oraz środków ochrony 
i dezynfekcji. W akcję pomocy za-
angażowało się też bardzo wiele in-
stytucji i fundacji, w tym: ORLEN, 
Siepomaga i WOŚP, Urząd Miejski 
w Pionkach czy Nadleśnictwo Ko-
zienice. Dużo pomocy materialnej 
(materiały do szycia i gotowe ma-
seczki, przyłbice, środki ochrony 
indywidualnej itp.) przekazują rów-
nież fi rmy prywatne, jak: Inter-Irex, 
Koordynacja, Media Expert, PZU, 
Mentor, Applex czy Lamela.

Szpital w Iłży otrzymał od Staro-
stwa Powiatowego środki ochrony 
indywidualnej dla personelu (kom-
binezony, przyłbice, rękawiczki 
i płyny do dezynfekcji) za łączną 
kwotę ponad 41 tysięcy złotych. 
Iłżecka placówka ochrony zdrowia 
otrzyma również dofi nansowanie 
z budżetu Powiatu Radomskiego do 
zakupu aparatu do terapii nerkoza-
stępczej. W tym roku zaplanowa-
no też dotacje do zakupu sprzętu 
medycznego oraz kompleksową 
przebudowę i modernizację Bloku 
Operacyjnego (tylko to ostatnie 
zadanie za ponad 3 miliony zło-
tych). Członkowie Rady Społecz-
nej szpitala w  Iłży przekazali zaś 

kombinezony ochronne, środki do 
dezynfekcji, mydła bakteriobójcze 
czy maseczki.

Z  kolei Mariusz Strzecha, pre-
zes fi rmy Koordynacja z Radomia, 
użyczył nieodpłatnie dodatkowy 
respirator dla szpitala w Pionkach 
oraz przekazał za pośrednictwem 
starosty radomskiego dwa dezyn-
fektory dla szpitala w Iłży (kolejne 
pięć ma być przekazane na oddziały 
SPZZOZ w Pionkach).

- Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim ofi arodawcom i  dar-
czyńcom, którzy najczęściej czy-
nią to całkowicie bezinteresownie, 
aby wyrazić swoją wdzięczność dla 
personelu medycznego. Wspieramy 
szpitale w zakupach niezbędnego 
sprzętu medycznego, przekazujemy 
też środki ochrony osobistej czy 
płyny do dezynfekcji. Powiatowa 

służba zdrowia otrzymuje też wy-
posażenie z rezerw, od wojewody 
mazowieckiego oraz innych źródeł, 
a wszystkie dostawy są przekazy-
wane na bieżąco. Chciałbym pod-
kreślić, że oba nasze szpitale mają 
zabezpieczone pełne fi nansowanie 
swojej działalności, są też fundu-
sze na inwestycje. Tylko dla szpitala 
w Pionkach będzie to ponad 20 mi-
lionów złotych, ponieważ planuje-
my jego rozbudowę, a dla szpitala 
w Iłży - blisko 4 miliony – mówi sta-
rosta radomski Waldemar Trelka.

Samorządy, fundacje, 
znane fi rmy

Szpitale powiatowe wspierają 
też inne samorządy: Miasto Pionki 
zadeklarowało przekazanie 50 000 
złotych jako dofi nansowanie do za-
kupu USG dla tamtejszego szpitala, 
a Miasto i Gmina Skaryszew prze-
każe 50 000 złotych jako dofi nanso-
wanie do zakupu aparatu do terapii 
nerkozastępczej dla szpitala w Iłży.

Pomoc materialną i żywnościo-
wą świadczą organizacje społeczne, 
ale także osoby prywatne. Są wśród 
nich Rycerze Kolumba, motocykli-
ści z Pionek, Stowarzyszenia Tylko 
Radomiak, harcerze ZHR i  ZHP, 
podopieczni Warsztatu Terapii 
Zajęciowej Pozytywni z Młodocina 
Mniejszego, wychowanki Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego 
w Wierzbicy, panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich i strażacy OSP.

Również Caritas i wielu księży ak-
tywnie wspiera szpitale, organizując 
i  przewożąc lub przekazując nie-
zbędną pomoc materialną. W ak-
cję pomocy dla szpitala w Pionkach 
włączyły się na przykład Siostry Na-
zaretanki z Warszawy, które uszyły 
i podarowały maseczki, zaś Siostry 
Sercanki z  Drawska Pomorskiego 
przysłały materiał i gumki do pro-
dukcji takich osłon.

Coraz dłuższa 
lista Darczyńców

Lista Darczyńców jest aktualizo-
wana na bieżąco i wciąż się powięk-
sza. Zarząd Powiatu Radomskie-
go, dyrekcje i pracownicy szpitali 
dziękują wszystkim bez wyjątku za 
każdy odruch serca. Wszystkie dary 
przekazywane placówkom w Pion-
kach i  Iłży są ewidencjonowane, 
a następnie rozdzielane na oddziały 
szpitalne i placówki Podstawowej 
Ochrony Zdrowia – zgodnie z za-
potrzebowaniem, składanym przez 
kierowników jednostek czy pielę-
gniarki oddziałowe. Oba szpitale 
nie mogą jeszcze podać konkret-
nej liczby i  asortymentu przeka-
zywanych darów. Priorytetem jest 
bowiem ochrona życia i  zdrowia 
pacjentów oraz personelu. Pełna 
lista Darczyńców wraz z  podzię-
kowaniami zostanie opublikowa-
na po unormowaniu się sytuacji 
epidemiologicznej.

 radompowiat.pl

Ruszył nabór 
do przedszkoli
Rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wzorem 
lat ubiegłych odbywa się przy wsparciu systemu 
elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryte-
riów naboru.

Do przedszkoli oraz oddzia-
łów wychowania przedszkolnego, 
zlokalizowanych w szkołach pod-
stawowych, dzieci są zapisywane 
jeden raz na cały okres edukacji 
przedszkolnej w  danej placówce, 
tj. od 3. do 6. roku życia. W latach 
kolejnych rodzice składają jedynie 
deklaracje dotyczące kontynu-
owania edukacji przedszkolnej. 
W przypadku ubiegania się o miej-
sce w innym przedszkolu niż to, do 
którego uczęszcza wychowanek, 
dziecko bierze udział w  naborze 
elektronicznym.

Rodzice mogą ubiegać się o przy-
jęcie dziecka do maksymalnie trzech 

wybranych przez siebie przedszko-
li lub oddziałów przedszkolnych 
w  szkołach podstawowych. Czas 
na rejestrację w systemie wniosków 
o przyjęcie dziecka oraz złożenie 
wymaganych dokumentów rodzi-
ce mają do 30  kwietnia. W  tym 
roku, w związku z pandemią, pre-
ferowane jest wysłanie skanu lub 
zdjęć dokumentów drogą mailową 
na adres placówki pierwszego wy-
boru. Pozostanie także możliwość 
dostarczenia dokumentów w wer-
sji papierowej. W każdej placówce 
prowadzącej nabór zostanie wysta-
wiona urna, w której będzie można 
pozostawić dokumenty umieszczo-
ne w dużej kopercie.

Listy dzieci zakwalifi kowanych 
i  niezakwalifikowanych zostaną 
opublikowane 6 maja, a do 15 maja 
rodzice będą musieli potwierdzić 
wolę zapisu dziecka.

Szczegółowe informacje na temat 
zasad, kryteriów i terminów naboru 
można znaleźć na stronie: https://
portal.oswiatawradomiu.pl/jst/ra-
dom/CMS/nabory.aspx

 UM Radom

sami drużyny, meczowa koszulka 
reprezentacji Polski legendarnego 
siatkarza Dawida Murka, meczo-
wa koszulka z autografem Barto-
sza Kurka z czasów gry w Stoczni 
Szczecin, czy koszulka Jakuba 
Bednaruka, w której występował 
w  sezonie 2007/2008 w  zespole 
siatkarskiego Mistrza Włoch, Itas 
Diatec Trentino Volley Srl. Do 
wylicytowania są też inne cenne 
pamiątki przekazane m.in. przez 
zawodników radomskich klubów 
sportowych. 

Wszystkie przedmioty wysta-
wione na licytację można zna-
leźć na specjalnie utworzonej 
w tym celu grupie na facebooku: 
https://www.facebook.com/gro-
ups/208388727130033/.

 UM Radom
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Koronawirus 
nie przeszkodzi 
w budowie lotniska
Krążą pogłoski, że epidemia koronawirusa i towarzyszący jej zastój w lotniczym 
ruchu pasażerskim oraz wprowadzana w Polsce Tarcza Antykryzysowa mogą 
wpłynąć niekorzystnie na realizację najważniejszej w Radomiu inwestycji, jaką 
jest pasażerski Port Lotniczy Warszawa–Radom (wartość około 600 ml zł).

Z  materiałów nadsyłanych do 
Tygodnika Radomskiego przez 
Biuro Public Relations PPL 
pr@polish-airports.cm, omawia-
nych także na naszych stronach 
internetowych: tygodnikradomski.
com i  facebook.com/tygodnikra-
domski wynika, że niebezpieczeń-
stwa takiego nie ma. 

Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze” poinformowało, 
że działania inwestycyjne w  Ra-
domiu przebiegają zgodnie z har-
monogramem. Najważniejsze – 
fundamentalne dla lotniska, czyli 
modernizacja i wydłużenie drogi 
startowej oraz budowa terminala 
pasażerskiego są już w fazie realiza-
cji. Natomiast inne zadania, mniej 
kosztowne, też będą zrealizowane 
w terminie.

Porty Lotnicze bacznie przygląda-
ją się rozwojowi sytuacji w związku 
z koronawirusem, analizują rynek 
budowlany i nie ma obaw, że trze-
ba by przesuwać terminy podję-
cia pozostałych prac w Radomiu. 
Nie odwołują żadnego przetargu, 
choć możliwe są pewne nieduże 
przesunięcia terminów ogłasza-
nia postępowań, co wynikać może 
np. z  konieczności uzupełnienia 
dokumentacji, którą muszą otrzy-
mać uczestnicy przetargów. Rząd 
i parlament wprowadzają wsparcie 
w ramach Tarczy Antykryzysowej. 
Jej elementem są zmiany w prawie, 
które mają dotyczyć m.in: przepi-
sów prawa budowlanego, ustaw 
o  zagospodarowaniu przestrzen-
nym, czy zamówień publicznych. 
Ważne będą również nastroje na 
rynku, mające wpływ na oferty po-
tencjalnych wykonawców. Jeśli za-
istnieje potrzeba poczekania kilku 
tygodni z jakimś przetargiem, może 
okazać się to bardzo dobrym kro-
kiem, gdyż nowe regulacje prawne 
mogą spowodować przyspieszenie 
procesu inwestycyjnego czy uzy-
skanie bardziej konkurencyjnych 
ofert. Budowa lotniska w Radomiu 
przebiega zgodnie z harmonogra-
mem i termin jego oddania do użyt-
ku w 2022 roku jest niezagrożony.

Firma Max Bogel nadal realizuje za-
dania zgodnie z planem. Wprowa-
dzone nowe zasady w zakresie ko-
ronawirusa nie wpłynęły na prace. 
Maszyna do układania wierzchniej 
powierzchni drogi startowej jedzie 
z Niemiec. Materiały z Hiszpanii 
także są w drodze.

Mirbud SA realizuje prace związa-
ne z organizacją placu budowy. Wy-
znaczone zostały geodezyjne granice 
budowy, ogrodzono teren termina-
la. Wyznaczono drogi dojazdowe. 
Rozpoczęto inne działania mniej 
angażujące kwalifi kowanych pra-

cowników, sprzęt i surowce. Firma 
realizuje umowę zgodnie z planem.

Tarcza Antykryzysowa 
pomoże lotniskom

Dotacja z  Funduszu Przeciw-
działania COVID-19 dla lotnisk 
jest wsparciem skierowanym do 
funkcjonujących lotnisk w Polsce, 
które będą zobowiązane do utrzy-
mania minimalnej gotowości ope-
racyjnej w stanie zagrożenia epide-
micznego. Radomski Port Lotniczy 
jest inwestycją w budowie z czego 
wynika, że nie może on być w gru-
pie benefi cjentów tego instrumentu 
wsparcia. Nieuzasadnione jest rów-
nież wnioskowanie, że brak możli-
wości ubiegania się przez Lotnisko 
w Radomiu o  to wsparcie ma ja-
kikolwiek wpływ na fi nansowanie 
i realizację inwestycji w Radomiu.

Rynek lotniczy 
a koronawirus

Branża lotnicza to jeden z sek-
torów gospodarki najbardziej do-
tkniętych przez koronawirus, bo 

niemal z dnia na dzień ustał ruch 
pasażerski. Trudno jest bowiem 
mówić o jakimkolwiek ruchu, jeśli 
na Okęciu liczba pasażerów spadła 
o 95%, a w innych krajach jest po-
dobnie lub gorzej. Program „LOT 
do domu” pozwolił na wygenero-
waniu minimalnego ruchu w tym 
okresie.

Lotniska nie mają przychodów, 
bo ruch towarowy co prawda pozo-
stał, ale to jest minimalna ilość ope-
racji lotniczych, a  przecież porty 
zarabiają głównie na opłatach lot-
niskowych płaconych za pasażerów. 
Tych zaczęło zaś już ubywać od po-
czątku roku, bo odwoływane były 
już wtedy niektóre połączenia do 
Azji, a w wielu innych kursujących 
samolotach było dużo mniejsze ob-
łożenie niż w 2019 roku.

Trzeba się liczyć z tym, że ruch 
lotniczy w  Polsce będzie sparali-
żowany jeszcze przynajmniej do 
końca kwietnia.

Regularne połączenia lotnicze 
wrócą więc najwcześniej w maju, 
po otwarciu przestrzeni powietrz-

nej nad Polską, ale siatka lotów bę-
dzie odtwarzana bardzo powoli, co 
najmniej przez pół roku. Inne kraje 
mogą utrzymać restrykcje dla ru-
chu lotniczego znacznie dłużej niż 
Polska.

EUROCONTROL (Europejska 
Organizacja ds. Bezpieczeństwa 
Żeglugi Powietrznej), jak również 
narodowe agencje zajmujące się 
kontrolą ruchu lotniczego, a także 
niezależni eksperci są zgodni, że 
odbudowa cywilnego lotnictwa pa-
sażerskiego w Europie potrwa wiele 
miesięcy, gdyż jeszcze pod koniec 
tego roku spadek ruchu może wy-
nosić przynajmniej kilkadziesiąt 
procent w stosunku do 2019 roku. 
Dopiero pod koniec 2021 roku licz-
ba pasażerów powinna zacząć wra-
cać do stanu z ub. Roku. Taki scena-
riusz dotyczy także Polski. Można 
więc wysnuć tezę, że odbudowa 
rynku lotniczego w Europie potrwa 
dwa lata. Dotyczyć to będzie zarów-
no połączeń realizowanych przez 
tradycyjnych przewoźników, jak 
i tanie linie oraz obsługujące ruch 
czarterowy.

Rok 2020 spisują na straty także 
przewoźnicy czarterowi, choć teo-
retycznie dla nich mogłyby przyjść 
jeszcze dobre czasy w okresie wa-
kacyjnym, gdy panuje największy 
ruch z i do zagranicznych kurortów 
i regionów turystycznych. Jednak 
w te wakacje ludzie będą podróżo-
wali znacznie rzadziej z powodów 
psychologicznych, zwłaszcza do ta-
kich krajów jak Włochy, Hiszpania, 
ale przede wszystkim miliony ludzi 
albo straci pracę, albo ich docho-
dy znacznie spadną i nie będzie ich 
w tym roku stać na podróżowanie.

Koronawirus nie zaszkodzi 
lotnisku w Radomiu 

Porty Lotnicze nie rezygnują 
z  prowadzenia inwestycji w  Ra-
domiu, co więcej obecna sytuacja 
nawet paradoksalnie sprzyja temu 
projektowi. PPL musiały znacznie 
wydłużyć czas realizacji inwestycji 
z  powodu sytuacji na rynku bu-
dowlanym. To jeszcze do niedaw-
na stanowiło poważne wyzwanie, 
gdyż Porty Lotnicze szukały szyb-
ko różnych rozwiązań, aby uniknąć 
blokady Lotniska Chopina w War-
szawie. Skoro jednak ruch lotniczy 
wróci do poziomu z 2019 roku do-
piero pod koniec 2021 roku, to PPL 
zyskują niejako dwa lata zapasu. 
W 2022 roku, gdy otwarty zosta-
nie port w Radomiu, będzie można 

tam bez perturbacji przenieść część 
ruchu z Warszawy.

Za dwa-trzy lata, gdy odbuduje 
się sektor lotniczy, a  także szero-
ko rozumiana branża turystyczna, 
Radom będzie akurat gotowy do 
odciążenia Warszawy i  przejęcia 
obsługi kilku milionów pasażerów 
w skali roku. 

Lotnisko Chopina zyska tym sa-
mym warunki do zwiększania ru-
chu tranzytowego i przekształcenia 
się w hub lotniczy.

Przyszłość lotnisk…
Obecna sytuacja może spowodo-

wać bardzo istotne zmiany w pol-
skim sektorze lotniczym. Wszyst-
kie porty stracą przychody i będą 
wymagały wsparcia publicznego. 
Chodzi m.in. o elementy wsparcia 
wynikające z Tarczy Antykryzyso-
wej zaproponowanej przez rząd. 
Państwo musi jednak odpowie-
dzialnie ustalić kryteria udzielania 
takiej pomocy, aby trafi ła ona do 
tych przedsiębiorstw, które były do-
brze zarządzane, dbały o swój roz-
wój, a nie do tych, które w praktyce 
były bankrutami. Nie może być tak, 
że pod pozorem ratowania sektora 
lotniczego, państwo lub samorzą-
dy będą dokładać pieniądze do 
utrzymania trwale nierentownych 
przedsiębiorstw.

Dotacja z  Funduszu Przeciw-
działania COVID-19, która jest 
elementem Tarczy Antykryzysowej, 
skierowana jest do funkcjonujących 
lotnisk w Polsce. Chodzi o zabez-
pieczenie utrzymania minimalnej 
gotowości operacyjnej lotniska 
w stanie zagrożenia epidemicznego. 
Zapewne elementem decyzji dot. 
przyznania dotacji będzie analiza 
sytuacji fi nansowej danego portu 
tak, aby dofi nansowanie było jak 
najbardziej efektywne i  perspek-
tywiczne.

W trudnej sytuacji znajdzie się 
Modlin, który trwale przynosił 
straty. Doszło już nawet do takiej 
sytuacji, że wartość spółki spadła do 
zera, co wykazało badanie due dili-
gence wykonane przez renomowa-
ną fi rmę audytorską Deloitte. Odpis 
na Modlin to około 39 mln zł, ten 
koszt jest już uwzględniony w wy-
niku przed podatkiem wynoszącym 
około 350 mln zł (gdyby nie odpis, 
wynik ten byłby wyższy o tę kwotę). 
Reszta to obowiązkowe obciążenia 
wyniku fi nansowego, podatki i od-
pisy z zysku).

 Oprac. mk.

Prezes PPL Mariusz Szpikowski omawiał znaczenie zaawansowanej budowy lot-
niska pasażerskiego w Radomiu i podpisania umowy ze Sławomirem Nowakiem 
(pierwszy z prawej) prezesem fi rmy Mirbud SA, zwycięzcą przetargu na budowę 
najnowocześniejszego w Polsce terminala

Wydłużony do 250 mb i przebudowany pas startowy 
ma być przekazany do użytku już jesienią

Prezesi: Dariusz Szpikowski i Sławomir Nowak uściskiem dłoni zwieńczyli Brie-
fi ng w przylotniskowym hotelu LORD, poświęcony głównie podpisaniu umowy na 
budowę terminala
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ZUS: Więcej osób i fi rm 
skorzysta z Tarczy
Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, możliwość po-
nownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla fi rm 
zgłaszających od 10 do 49 osób – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. 
Tarczy Antykryzysowej.

W dniu 18 kwietnia br. weszły 
w życie przepisy rozszerzające Tar-
czę Antykryzysową, w tym zasady 
dotyczące zwolnienia ze składek 
i świadczenia postojowego.

Zwolnienie ze składek
Nowe rozwiązania przewidują, 

że ze zwolnienia mogą skorzystać 
fi rmy zgłaszające do ubezpieczeń 
od 10 do 49 osób. „W przypadku 
tych fi rm zwolnieniem zostanie 
objęte 50 proc. kwoty składek wy-
kazanej w deklaracjach rozliczenio-
wych” – wyjaśnia prof. Gertruda 
Uścińska, prezes ZUS.

Krąg podmiotów uprawnionych 
do zwolnienia ze składek poszerzył się 
także o spółdzielnie socjalne. W ich 
przypadku nie ma znaczenia liczba 
osób zgłaszanych do ubezpieczeń.

Ze zwolnienia ze składek mogą 
skorzystać również fi rmy założo-
ne w lutym i marcu. Ponadto przy 
ustalaniu liczby ubezpieczonych 
zgłaszanych przez fi rmę nie bierze 
się pod uwagę pracowników mło-
docianych.

Świadczenie postojowe
Nowa odsłona Tarczy Antykryzy-

sowej umożliwia ponowną wypłatę 
postojowego, ale nie więcej niż trzy 
razy. „Warunkiem będzie oświad-
czenie przedsiębiorcy lub osoby wy-
konującej umowę cywilnoprawną, 
że sytuacja materialna wykazana we 
wcześniejszym wniosku nie uległa 
poprawie” – wskazuje profesor.

„W  przypadku świadczeń po-
stojowych dla osób samozatrud-
nionych nie będzie obowiązywał 
warunek granicznej kwoty przy-
chodu” – podkreśla prezes ZUS.

Ze świadczenia postojowego 
mogą teraz skorzystać również zle-

ceniobiorcy, którzy zawarli umo-
wy w lutym lub marcu. Wcześniej 
obowiązywał warunek zawarcia 
umowy przed 1 lutego. Data ta 
pozostaje bez zmian dla samoza-
trudnionych.

Bez naliczania odsetek
Przedsiębiorcy będą mogli rów-

nież skorzystać z  odstąpienia od 
pobierania odsetek za zwłokę przy 
opłacaniu składek. Rozwiązanie to 
będzie przeznaczone dla osób, któ-
re mają trudności w terminowym 
opłaceniu składek z  powodu sy-
tuacji wywołanej przez pandemię. 
Ulga ta będzie dotyczyła wszyst-
kich płatników – nie ma znaczenia 
wielkość przedsiębiorstwa.

Składajmy wnioski 
drogą elektroniczną

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych zachęca, aby składać wnioski 
o pomoc w ramach Tarczy Anty-
kryzysowej elektronicznie, co zna-
cząco zmniejsza ryzyko popełnie-
nia błędu i tym samym przyspiesza 
realizację sprawy.

 ZUS

3 mln zł na 
mazowieckie 
strażnice
Remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okien-
nej, a także instalacji elektrycznej to prace, które 
158 gmin na Mazowszu będzie mogło zrealizować 
dzięki wsparciu samorządu województwa. To efekt 
rozstrzygniętego właśnie naboru wniosków w ramach 
programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020”. Na 
jego realizację z budżetu województwa przeznaczono 
3 mln zł. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą 
radni województwa mazowieckiego.

– To już kolejne wsparcie dla 
naszych strażaków ochotników. 
W obecnej sytuacji ma ono jednak 
dodatkowe znaczenie. Wprowadzo-
ne w związku epidemią restrykcje 
bardzo niekorzystnie odbijają się na 
naszej gospodarce. Dlatego chcemy 
poprzez tych 158 małych inwestycji 
wesprzeć nie tylko strażaków, ale 
także małe, lokalne przedsiębior-
stwa, które będą wykonawcami 
tych robót modernizacyjnych, re-
montowych i naprawczych. W ten 
sposób pomagamy nie tylko stra-
żakom, ale również aktywizujemy 
w sensie gospodarczym małe przed-
siębiorstwa – podkreśla marszałek 
Adam Struzik. 

W  tegorocznej 
edycji programu Ma-
zowieckie Strażnice 
OSP-2020 wpłynęło 
w  sumie 258 wnio-
sków. Ostatecznie 
d o f i n a n s o w a n i e 
w wysokości w sumie 
3 mln zł trafi  do 158 
mazowieckich gmin 
i  miast, w  tym 36 
z powiatów białobrze-
skiego, kozienickiego, 
lipskiego, przysuskie-
go, radomskiego, szy-

dłowieckiego, grójeckiego i  zwo-
leńskiego.

– Z punktu widzenia lokalnych 
samorządów i samych strażaków to 
bardzo istotne wsparcie. Strażnice 
OSP są pewnego rodzaju centra-
mi logistycznymi. Mamy tu stacje 
wyczekiwania i miejsca, w których 
przechowywane są samochody po-
żarnicze i  specjalistyczny sprzęt. 
W związku z tym remonty i regu-
larna konserwacja to wręcz koniecz-
ność. Niestety z uwagi na koszty, nie 
wszystkie gminy mogą je realizować 
z własnego budżetu, dlatego wycią-
gamy do nich pomocną dłoń – do-
daje wicemarszałek Rafał Rajkowski. 

 mazovia.pl

ARiMR: korzyści 
z cyfryzacji
Od 30 marca br. działa w Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa nowy system, który 
pozwala drogą elektroniczną przesłać z biur po-
wiatowych do centrali ARiMR zautoryzowane listy 
zleceń płatności dla dopłat bezpośrednich i obsza-
rowych PROW. Moduł eLZP, bo tak ten system się 
nazywa, to kolejne cyfrowe narzędzie stworzone 
przez Agencję, które usprawnia jej pracę, a także 
przyspiesza załatwianie spraw rolników.

Do tej pory zatwierdzone 
podpisem listy zleceń płatno-
ści dla dopłat i  towarzyszące 
im dokumenty były drukowane 
przez pracownika biura powia-
towego ARiMR, podpisywane 
ręcznie przez pracownika biura 
powiatowego, a następnie wysy-
łane za pośrednictwem poczty 
tradycyjnej do centrali Agen-
cji. Dopiero po odpowiednich 
sprawdzeniach, także wewnątrz 
centrali ARiMR, uruchamiana 
była procedura wypłaty rol-
nikom dopłat bezpośrednich 
i obszarowych. Teraz ten cały 
proces odbywa się drogą elek-
troniczną za pośrednictwem 
Modułu eLZP. Dzięki temu 
rozwiązaniu skraca się czas 
obiegu dokumentów niezbęd-
nych do realizacji płatności, 
co przekłada się na szybsze 
przekazywanie dopłat rolni-
kom. Zyskują benefi cjenci, ale 
zyskuje także Agencja. Dostar-
czanie list zleceń płatności nie 
w  wersji papierowej, ale elek-
tronicznej sprawia, że ARiMR 
może ograniczyć koszty papieru 
i przesyłek.

W 2018 r. Agencja udostęp-
niła na swojej stronie interneto-

wej nową aplikację (eWniosekPlus) 
służącą do składania wniosków 
o  przyznanie płatności bezpo-
średnich i płatności obszarowych 
PROW. Aplikacja eWniosekPlus 
udostępnia rolnikom wstępnie 
wypełniony, na podstawie danych 
z  roku poprzedniego, wniosek 
o przyznanie płatności wraz z wy-
rysowanymi działkami rolnymi, 
co w  znacznym stopniu ułatwia 
rolnikom corocznie ich składanie. 
Aplikacja ta informuje także rol-
ników o  występujących brakach 
i  błędach kontroli krzyżowych. 
Składanie przez rolników wnio-
sków o przyznanie płatności przez 
internet przyczyniło się znacznie 
do szybszej obsługi wniosków, 
czego dowodem jest każdego roku 
liczba rolników dla których wypła-
cane są zaliczki.

Agencja w ostatnim czasie uru-
chomiła również portal IRZplus. 
Dzięki niemu rolnicy mogą szybko 
i wygodnie dokonywać przez inter-
net zgłoszeń o zdarzeniach doty-
czących posiadanych przez siebie 
zwierząt gospodarskich.

Kolejnym innowacyjnym pro-
jektem jest przygotowywana przez 
ARiMR aplikacja mobilna na 
smartfony, będąca platformą do 

wzajemnych kontaktów Agencji 
i rolników. Za pomocą tego narzę-
dzia rolnik będzie mógł przesłać 
do ARiMR wymagane przez nią 
fotografi e dokumentów lub zdjęcia 
swoich gruntów i upraw potrzebne 
np. do weryfi kacji wniosku o do-
płaty obszarowe. Zbędne staną się 
papierowe pisma, wezwania, jak 
i  odpowiedzi na nie lub osobiste 
stawienie się w urzędzie. Skróci się 
zatem czas obiegu korespondencji, 
zmniejszy się także liczba kontro-
li na miejscu przeprowadzanych 
w gospodarstwach rolników przez 
pracowników Agencji. W  konse-
kwencji zyska rolnik – korzystanie 
z mobilnej aplikacji przyspieszy oce-
nę jego wniosku i wydanie decyzji, 
a tym samym wypłatę pieniędzy.

Wszystkie te informatyczne 
przedsięwzięcia, w tym wdrożony 
właśnie Moduł eLZP, wpisują się

w realizowaną przez Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa strategię 4.0. O słuszności 
wyboru tej drogi może świadczyć 
fakt, że w  sytuacji kryzysowej, 
a  z  taką po wybuchu pandemii 
mamy teraz w Polsce i na świecie 
do czynienia, technologie cyfrowe 
stają się jak nigdy przedtem istotne 
w działalności urzędów i  instytu-
cji państwowych, umożliwiając im 
w trudnych warunkach realizację 
powierzonych zadań.

W  ostatnich latach Agencja 
mocno inwestuje w  technologie 
cyfrowe. Zaczęło się w 2016 r. od 
uruchomienia w Lublinie specjal-
nego ośrodka tworzenia oprogra-
mowania zatrudniającego specja-
listów z branży IT. Z doświadczeń 
ostatnich lat wynika, że projekty 
realizowane siłami własnymi są 
lepiej dopasowane do potrzeb użyt-
kowników. Realizacja projektów 
własnymi zespołami ma również 
tę przewagę nad procesem dostar-
czania rozwiązań IT przez fi rmy 
zewnętrzne, że nie jest obarczo-
na koniecznością organizowania 
czasochłonnych przetargów przez 
ARIMR, a  celem projektów jest 
spełnienie oczekiwań użytkowni-
ków końcowych, a nie osiągnięcie 
zysku.
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Unia Europejska 
i samorząd Mazowsza 
doposażają 
mazowieckie szpitale
Respiratory, zamgławiacze do karetek, przyłóżkowe aparaty RTG, 
urządzenia do dezynfekcji i dekontaminacji, kombinezony i masecz-
ki ochronne – dzięki unijnemu wsparciu do mazowieckich szpitali 
trafi ają najbardziej potrzebny sprzęt ratujący życie i środki ochro-
ny. Wartość projektu dofi nansowanego z UE to 150 mln zł, z czego 
zaangażowanych zostało już ok. 106 mln zł.

Samorząd Mazowsza realizuje projekt 
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja 
pomieszczeń w  związku z  pojawieniem się 
koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego”. Jego całkowita 
wartość wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln 
zł pochodzi z funduszy europejskich z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014–2020. Mazowsze 
jako pierwsze województwo w kraju urucho-
miło środki unijne na ten cel.

– Unia Europejska wyciągnęła do nas po-
mocną dłoń. To ogromne wsparcie, dzięki 
któremu możemy doposażać nasze szpitale. 
Z puli 150 mln zł zaangażowaliśmy już ponad 
106 mln zł. To wymierna pomoc, której efek-
ty już są widoczne. Kolejne dostawy sprzętu 
i  środków ochrony osobistej trafi ają do ma-
zowieckich szpitali – podkreśla marszałek 
województwa mazowieckiego Adam Struzik.

UE pomaga i to skutecznie

Unijne wsparcie pozwoli na wyposażenie 
m.in. w  niezbędny sprzęt podmioty, na któ-
re wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek 
podwyższonej gotowości. W tym momencie to 
62 placówki w województwie. Podwyższona go-
towość dotyczy także stacji pogotowia ratunko-
wego i transportu sanitarnego. Nad odpowied-
nim rozdysponowaniem sprzętu i asortymentu, 
i kierowaniem ich tam, gdzie są one w danej 
chwili najbardziej potrzebne, pracuje powołany 
przez marszałka województwa specjalny zespół. 
W jego skład weszli przedstawiciele urzędu mar-
szałkowskiego, wojewody mazowieckiego oraz 
eksperci – konsultanci wojewódzcy.

Zamówienia trafi ają do szpitali

Każdego dnia do szpitali na Mazowszu 
dostarczane są kolejne partie zakupionego 

w ramach projektu unijnego sprzętu i środ-
ków ochrony osobistej. Podpisanych zosta-
ło już blisko 50 umów na dostawę ponad 
260 sztuk różnego rodzaju sprzętu specjalistycz-

nego i 4,4 mln sztuk środków ochrony osobistej. 
Finalizowane są kolejne umowy. Wartość 
projektu unijnego to 150 mln zł, z  cze-
go zakontraktowanych zostało już ponad 
106  mln  zł. Realizowane umowy dotyczą 
zakupu respiratorów, tomografów kompu-
terowych, aparatów RTG, defi brylatorów, 
kardiomonitorów, urządzeń do dekontami-
nacji, łóżek do intensywnego nadzoru czy 
pojazdów specjalistycznego przeznaczenia 
z oddzielną przestrzenią dla kierowcy. Suk-
cesywnie kupowane i dostarczane do szpi-
tali są także środki ochrony osobistej w tym 
rękawiczki, kombinezony, maski czy gogle 
i przyłbice.

Testy dla pracowników 
służby zdrowia

Blisko 7 tys. testów dla personelu mazowiec-

kich szpitali zakupił samorząd województwa. 
Osoby z podejrzeniem zarażenia, mają do-
stęp do szybkich testów na obecność korona-
wirusa. Czas oczekiwania na wyniki wynosi 
maksymalnie 14 godzin. Na ten cel samorząd 
Mazowsza przeznaczył 3 mln zł z UE. Umowa 
została podpisana z  ALAB laboratoria sp. 
z o.o. Szpitale już z nich korzystają.

Pamiętajmy o seniorach

Zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 
jest szczególnie niebezpieczne dla osób po-
wyżej 65. roku życia. Ma to związek z ukła-
dem odpornościowym, który z wiekiem jest 
coraz słabszy. Przez to starsi ludzie trudniej 
znoszą wszelkiego rodzaju infekcje. Poza 
tym cierpią często na różne choroby prze-

wlekłe, co dodatkowo obciąża ich organizm. 
– Osoby starsze powinny pozostać w domach 
i poprosić bliskich lub wolontariuszy o po-
moc w codziennych czynnościach. Pamiętaj-
my o naszych seniorach, ale nie narażajmy 
ich bez potrzeby – podkreśla wicemarszałek 
Rafał Rajkowski.

Samodyscyplina wskazana

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywo-
łuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba 
najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, 
dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. 
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Cięż-
ki przebieg choroby obserwuje się u około 
15–20 proc. osób, do śmierci dochodzi u 2–3 
proc. chorych. Kluczowa w walce z korona-
wirusem jest profi laktyka, a przede wszyst-
kim zachowanie higieny oraz wzajemna izo-
lacja. Ważne jest zarówno częste i dokładne 
mycie rąk, unikanie dotykania twarzy, ale też 
noszenie w miejscach publicznych maseczek 
i rękawiczek. Wskazane jest używanie środ-
ków dezynfekujących, zwłaszcza po kontak-
cie z  różnymi przedmiotami codziennego 
użytku (np. telefonem) czy ogólnodostęp-
nymi powierzchniami np. poręczami czy 
klamkami.

Gdzie szukać informacji?

• Bieżące komunikaty publikowane 
są na stronach Ministerstwa Zdrowia 
(gov.pl/web/koronawirus), Głównego Inspek-
tora Sanitarnego (gis.gov.pl) i Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO).

• Narodowy Fundusz Zdrowia urucho-
mił całodobową infolinię 800 190 590, gdzie 
można uzyskać informacje dotyczące postę-
powania w sytuacji podejrzenia zakażenia 
koronawirusem.

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” 
jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.
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POMOCNIK SAMORZĄDOWY

 Starostwo Powiatowe Białobrzegi, 
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800, 
tel.: 48 613 34 14, fax 48 613 34 20, 
sekretariat@białobrzegipowiat.pl

UMiG Białobrzegi, Pl. Zygmunta Starego 9, 
26-800, tel./fax 48 613 25 72, 
bialobrzegi@balobrzegi.pl
UG Promna, 26-803, tel./fax 48 613 36 28, 
ugpromna@bip.org.pl
UG Radzanów, 26-807, tel./faks. 48 613 62 36, 
gmina@radzanow.pl
UG Stara Błotnica, 26-806, tel. 48 385 77 90, 
gmina@starablotnica.pl 
UG Stromiec, 26-804, Piaski 4, 
tel. 48 619 10 20; faks 48 619 10 12, 
ugstromiec@ugstromiec.pl
UMiG Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75, 
26-811, tel.:48 615 70 03, fax 48 615 70 03, 
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

 Starostwo Powiatowe w Grójcu, 
ul. J. Piłsudskiego 59, 05-600, 
tel.48 665 11 00 fax: 48 665 11 47, 
starostwo@grojec.pl

UG Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4A, 05-622, 
tel.: 48 66112 81faks 48 661 13 40, 
urzad@belskduzy.pl
UG Błędów, ul. Sadurkowska 13, 05-620, 
tel.: 48 668 00 10, faks 48 668 06 55, 
e-mail: urzad@bledow.pl,
UG Chynów, 05-650, tel. 48 661 41 43
fax 48 661 42 19, chynow@chynow.pl
UG Goszczyn, ul. Bądkowska 2, 05-610, 
tel. 48 663 22 60; fax:48 663 22 47, 
sekretariat@goszczyn.com.pl 
UMiG Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600, 
tel.: 48 664 30 91 do 92, fax 48 664 21 03, 
urzad@grojecmiasto.pl
UG Jasieniec, 05-604, ul. Warecka 42, 
tel. 048 661 35 70, fax 48 661 35 81, 
jasieniec@jasieniec.pl
UG Mogielnica, ul. Rynek 1, 05-640, 
tel. 48 663 51 49, fax: 48 663 51 49, 
gmina@mogielnica.pl
UMiG Nowe Miasto n.Pilicą, 
pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, 26-420, 
tel. 48 674 10 98, fax 48 674 11 79, 
nowemiasto@nowemiasto.pl
UG Pniewy, 05-652, tel./faks: 48 668 64 24; 
pniewy@pniewy.pl
UM Warka, 05-660, Pl. Czarnieckiego 1, 
tel. 48 665 12 00 fax 48 665 12 25, 
um@warka.org.pl

 Starostwo Powiatowe Kozienice, 
ul. Kochanowskiego 28, 26-900, 
tel. 48 611 73 00, 
sekretariat@kozienicepowiat.pl

UG Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 
26-930, tel. 48 621 01 94 , fax 48 621 00 54, 
urzad@garbatkaletnisko.pl
UG Głowaczów, ul. Rynek 35, 26-903, 
tel. 48 623 10 75, fax:48 623 12 17, 
wojt@glowaczow.pl

Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 
26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 03, 
gmina@gniewoszow.pl
UG Grabów n.Pilicą, ul. Pułaskiego 51, 26-902, 
tel. 48 662 70 14, grabow@grabow.pl
UMiG Kozienice, ul. Parkowa 5, 26-900, 
tel. 48 611 71 00, fax 48 614 20 48, 
urzad@kozienice.pl
UG Magnuszew, ul. Saperów 24, 26-910, 
tel. 48 621 70 25, fax 48 621 71 05, 
SekretariatGmina@magnuszew.pl
UG Sieciechów, ul. Rynek 16, 26-932, 
tel./faks 48 621 60 08, urzad@sieciechow.pl

 Starostwo Powiatowe Lipsko, 
ul. Rynek 1, 27-300, 
tel. 48 378 30 11, fax 48 378 30 44, staro-
stwo@powiatlipsko.pl

UG Chotcza, 27-312 Chotcza-Józefów 60, 
tel. 48 375 10 19, fax 48 375 10 33, 
ug@chotcza.pl
UG Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310, 
tel/faks 48 378 80 80, 
gmina@ciepielów.pl
UMiG Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300, 
tel./faks 48 378 00 48, umig@lipsko.eu
UG Rzeczniów, 27-530, tel. 48 616 70 24, 
urzad@rzeczniow.pl
UG Sienno, ul. Rynek 36/40, 27-350, 
tel. 48 378 60 11, fax 48 378 61 34, 
ug@sienno.pl
UG Solec n.Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320, 
tel./faks 48 376 12 66, gmina@solec.pl

 Starostwo Powiatowe Przysucha, 
Al. Jana Pawła II 10, 26-400, 
tel. 48 675 36 72, faks wew. 21,
starostwo@przysucha.pl

UG Borkowice, ul. Ogrodowa 9, 26-422, 
tel./fax 48 675 70 10, gmina@borkowice.asi.pl
UG Gielniów, Pl. Wolności 75, 26-434, 
tel. 48 672 00 11, fax 48 672 00 04, 
gmina@gielniow.radom.pl
UG Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415, 
tel. 48 6710010, fax 48 671 01 80, 
ug@bip.klwow.akcessnet.net.
UG Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425, 
tel. 48 671 60 57, fax 48 671 63 50, 
info@odrzywol.ug.gov.pl
UG Potworów, ul. Radomska 2A, 26-414, 
tel. 48 671 30 46, fax 48 671 30 48 wew. 100, 
potworow@potworow.pl
UGiM Przysucha, Pl. Kolberga 11, 26-400, 
tel.: 48 675 22 19, fax 48 675 21 06, 
sekretariat@gminaprzysucha.pl
UG Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411, 
tel. 48 672 70 22, fax 48 672 70 23, 
gmina@rusinow.pl
UG Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 
26-432, tel. 48 673 00 01, fax 48 673 02 44, 
ug_wieniawa@interia.pl

 Starostwo Powiatowe Radom, 
ul. Domagalskiego 7, 26-600, 
tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07, 
powiat@radompowiat.pl

UG Gózd, ul. Radomska 7, 26-634, 
tel./fax 48 320 20 97, gmina@gozd.pl

UMiG Iłża, Rynek 11, 27-100, 
tel. 48 341 42 00, fax 48 616 31 35, 
ilza@ilza.pl
UG Jastrzębia, 26-631, tel. 48 384-05-05 
urzad@jastrzebia.pl
UG Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660, 
tel./fax 48 321 30 21, jedlinsk@jedlinsk.pl
UG Jedlnia-Letnisko, 
ul. Radomska 43, 26-630, tel. 48 384 84 70 
sekretariat@jedlnia.pl
UG Kowala 105a, 26-624, tel. 48 610 17 60, 
faks 48 610 17 22, kowala@kowala.pl
UG Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670, 
tel. 48 612 15 44, fax 48 612 12 34, 
ug@gmina-pionki.pl
UM Pionki, Al. Jana Pawła II 15, 26-670, 
tel. 48 341 42 00, burmistrz@pionki.pl
UG Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650, 
tel./fax 48 618 00 87, przytyk@przytyk.pl
UM Radom, ul. Kilińskiego 30, 26-600, 
tel. 48 362 04 19, 
przewodniczacy@umradom.pl
UMiG Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640, 
tel. 48 610 30 89, urzad@skaryszew.pl
UG Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680, 
tel. 48 618 36 00, faks 48 618 36 11, 
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl
UG Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625, 
tel. 48 618 60 51, gmina@wolanow.pl
UG Zakrzew 51, 26-652, tel.: 48 610 51 22, 
faks 48 610 51 43, gmina@zakrzew.pl

 Starostwo Powiatowe Szydłowiec, 
Pl. Konopnickiej 7, 26-500, 
tel. 48 617 70 00, fax 48 617 70 09, 
powiat@szydlowiecpowiat.pl

UG Chlewiska, 
ul. Czachowskiego 49, 26-510, 
tel. 48 628 70 53, fax 48 628 72 71, 
chlewiska@chlewiska.pl
UG Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502, 
tel.: 48 628 48 60, fax 48 628 48 61, 
jastrzab@gmina.waw.pl
UG Mirów 27, 26-503, tel./fax 48 628 38 89, 
urzad@mirow.pl
UG Orońsko, ul. Szkolna 8, 26-505, 
tel. 48 618 59 00, fax 48 618 59 59, 
gmina@oronsko.pl
UMiG Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26-500, 
tel. 48 617 86 30, faks 48 617 05 10, 
urzad@szydlowiec.pl

 Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, 
ul. Jagiełły 4, 26-700, tel./faks 48 676 33 89, 
sekretariat@zwolenpowiat.pl

UG Kazanów, Pl. Partyzantów 28, 26-713, 
tel. 48 676 60 35, sekretariat@kazanow.pl
UG Policzna, ul. Prusa 11, 26-720, 
tel. 48 677 00 39, fax 48 677 00 51, 
sekretariat@policzna.ugm.pl
UG Przyłęk, 26-704, tel. 48 677 30 16, 
fax 48 677 30 01, przylek@przylek.pl
UG Tczów, 26-706, tel. 48 676 80 23, 
gmina@tczow.pl.
UM Zwoleń, Pl. Kochanowskiego 1, 
26-700, tel. 48 676 22 10, fax 48 676 24 18, 
sekretariat@zwolen.pl

Udrażnianie kanalizacji
i awarie hydrauliczne

ekspresowo

tel. 604 402 592

Zatrudnimy ślusarzy-monterów 
do pracy w delegacji 
w kraju i za granicą. 

Więcej informacji 
pod nr tel.: (23) 693 19 40 

lub 604 195 537.

PRACA W NIEMCZECHPRACA W NIEMCZECH
Dla kobiet i mężczyzn
 sortowanie surowców wtórnych
 kierowca z kat. C
 rozładunek paczek kurierskich
 pakowacz / magazynier
 pracownik usług komunalnych
 operator maszyn

K
R

A
Z
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7

6
5

Organizujemy transport i zakwaterowanie

Radom, ul. 25 Czerwca 34, 
tel. 48 386 92 35, 727 010 119 

www.remax-praca.plwww.remax-praca.pl

TANIE PRZEPROWADZKI
R A D O M

U NIKOSIA

tel. 532 551 746

www.unikosia.pl

Najlepsze ceny, wieloletnie doświadczenie, gwarancja so-

lidności. Zadzwoń już dziś! Całodobowe usługi adresujemy 
do fi rm, biur, rodzin i singli. Szybkie, sprawne, tanie i bez-
pieczne. Sprawdź nas! Auta niezawodne, także z windami. 
Jesteśmy zawsze na czas, gwarantujemy dotrzymanie usta-
lonej ceny. Dojazd i wycena – gratis! Sprawdź nasze atuty: 
punktualność i  dostępność 24h – rzetelność.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „U  Nikosia” Ja-
nusz Monczyński działa od 2012 roku. Dysponuje pojaz-
dami o  pojemności ładunkowej skrzyń od 7 m³ do 50 m³, 
w tym wyposażonymi w windy. Z jego usług korzystały już 
m.in. prokuratura i sąd w Radomiu, a także Kancelaria Sej-
mu RP w Warszawie. PUH „U Nikosia” świadczy też usługi 
poza granicami Polski. Przewoziło m.in. meble z Holandii 
do kraju i z Polski do Norwegii. 

Więcej na stronie: 
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O majorze Hubalu 
i radomskich harcerzach
Jak wiele innych imprez rocznicowych i ta, która miała się odbyć 25 kwietnia br. przy szańcu w podopoczyńskiej wsi Anielin, 
w 80. rocznicę śmierci majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala, została odwołana ze wzglądu na panującą pandemię.

Obecnie organizatorem rocz-
nicowej uroczystość, nazywanej 
„Dniem pamięci o majorze Huba-
lu” jest starostwo powiatu opoczyń-
skiego. Jednak w latach sześćdzie-
siątych „pierwsze skrzypce” grali 
tutaj radomscy harcerze z Młodzie-
żowego Kręgu Instruktorskiego 
ZHP im. Hubalczyków. 

W 1966 roku w 67. drużynach 
było ponad 4300 harcerzy. Już 
wcześniej, w  celu usprawnienia 
ich pracy Rada Hufca ZHP Ra-
dom podjęła decyzję o utworzeniu 
dwóch Kręgów Instruktorskich dla 
starszych działaczy oraz instrukto-
rów młodszych. 9 września 1965 
roku, po kursie starszoharcerskim 
w Cedzynie pod Kielcami, druho-
wie Młodzieżowego Kręgu Instruk-
torskiego podjęli decyzję o przyję-
ciu imienia Hubalczyków. 

Przypieczętowaniem tej decyzji 
był udział w VIII Rajdzie Pieszym 
Szlakiem Walk Hubalczyków, zor-
ganizowanym przez Oddział Stow. 
PAX i PTTK w Radomiu.

Druh Witold Sawicki, inicjator, 
twórca i opiekun Kręgu, tak wła-
śnie postanowił zainicjować dzia-
łalność swych podopiecznych. Znał 
ten szlak od lat, znał historię mjr. 
Hubala i  jego oddziału, chciał by 
poznali ją inni.

– Interesuje mnie historia ostatniej 
wojny w ogóle – opowiadał Witold 
Sawicki – a ponieważ jestem rado-
mianinem, zwróciłem szczególną 
uwagę na losy partyzantki na Ziemi 
Kieleckiej. Pomyślałem sobie potem, 
że warto by tę wiedzę przekazywać 
innym i nakłaniać ich do jej posze-
rzania, uczyć na niej patriotyzmu. 
Stąd właśnie myśl nadania Kręgowi 
imienia legendarnych żołnierzy spod 
Gór Świętokrzyskich – Hubalczyków.

To samo imię przyjęła 33. dru-
żyna harcerska istniejąca w Szkole 
Podstawowej nr 33.

 Od tej pory drużyna i Młodzie-
żowy Krąg Instruktorski tworzyli 
jedność. Na naszywce noszonej na 
prawej kieszeni munduru widniał 
wspólny napis: „Hubalczycy – Ra-
dom – MKi&33c”. 

Poprzez publikację ogłoszenia 
w  kombatanckim dwutygodniku 
„Za Wolność i  Lud” nawiązano 
kontakt z byłymi żołnierzami ma-
jora Hubala i rozpoczęto zbieranie 
informacji i pamiątek. Nawiązano 
korespondencję z 17 hubalczykami.

Jeden z nich, Józef Lewandow-
ski ps. „Lech”, nadesłał autentyczne 
zdjęcia z pola walki wraz z listem, 
w którym pisał:

Jest mi ogromnie miło, że na 
wasz apel w prasie ZBoWiD, mogę 
wam przesłać szereg zdjęć, oddzia-
łu Hubala. Wykonałem je osobiście 
aparatem Kodak w czasie od stycz-
nia do marca 1940 r. Proszę przy-
jąć do wiadomości, że w oddziale 
Hubala było wielu harcerzy. Życzę 
sukcesów w pracy i serdecznie po-
zdrawiam.

Inny z hubalczyków, Karol Sadlik 
ps. „Nieszporek”, mieszkaniec Pio-
nek, napisał:

Jestem głęboko wzruszony, że 
młodzież urodzona już po wojnie 
i niepamiętająca dawnych czasów, 
pielęgnuje wspomnienia o  nich, 
wspomnienia o  pierwszych par-
tyzantach mjr. Hubala. Dla mnie 
osobiście jest to najwyższą nagrodą 
za trud tamtych lat.

Od tego też roku radomscy har-
cerze czynnie włączyli się w organi-
zację uroczystości rocznicy śmierci 
majora Hubala w  Anielinie oraz 
zawiązali związek drużyn harcer-

Spotkanie po latach przy sztandarze radomskich „Hubalczyków” w ZSZ im Hubala

Działalność Młodzieżowego 
Kręgu Instruktorskiego szybko zy-
skała uznanie byłych Hubalczyków. 
W 1968 roku nadali oni radomskim 
harcerzom, jako drużynie najbar-
dziej zasłużonej w pielęgnowaniu 
pamięci ich dowódcy, sztandar.

Uroczystość, jak to w  tam-
tych czasach, mimo że odbyła się 
w rocznicę śmierci patrona, to ofi -
cjalnie była to 25. rocznica utwo-
rzenia Ludowego Wojska Polskiego. 

Na ówczesnym Placu Zwycię-
stwa, dziś Placu Jagiellońskim, 
w cieniu pomnika „Braterstwa Bro-
ni”, odbyła się wielka uroczystość 
z udziałem „wielotysięcznego”, jak 
wtedy pisano przy każdej takiej ma-

nifestacji, tłumu. Hubalczyk Józef 
Alicki przekazał sztandar MKI na 
ręce hm. Witolda Sawickiego. Jesz-
cze tego samego dnia, w miejscu 
śmierci majora Hubala w Anielinie, 
druhowie ze szkolnej drużyny imie-
nia Hubalczyków złożyli przy tym 
sztandarze uroczyste ślubowanie.

W kwietniu 2018 roku sztandar 
radomskich „Hubalczyków” prze-
żył jeszcze jeden podniosły dzień. 
Część rocznicowej uroczystości 
śmierci patrona, w Zespole Szkół 
Zawodowych im. Hubala w Rado-
miu, poświęcona została 50. rocz-
nicy nadania sztandaru Młodzieżo-
wemu Kręgowi Instruktorskiemu. 

 Jacek Lombarski

skich noszących imię Hubala bądź 
Hubalczyków. Do związku przy-
stąpiło 10 drużyn w tym 5 z terenu 
Kielecczyzny.

Naszywka na mundur „Hubalczyków”

Dh Witold Sawicki przy sztandarze MKI Adiutant majora Hubala Henryk Ossowski (w środku) w rozmowie z radomskimi harcerzami
Dh Witold Sawicki prezentuje sztandar przekazany 
harcerzom przez hubalczyka Józefa Alickiego
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 Firma Mirbud SA rozpoczęła już prace na placu budowy terminala lotniska Pasażerskiego Warszawa-
-Radom. Podpisanie umowy przez prezesów: inwestora czyli Państwowego Przedsiębiorstwa „Porty Lotnicze” 
a zwycięzcą przetargu czyli fi rmą Mirbud SA nastąpiło 6 marca. Roboty związane z organizacją placu budowy 
już trwają. Teren został już ogrodzony, a jego geodezyjne granice – wyznaczone. Na zdjęciu: terminal widziany 
przez projektantów. Więcej o budowie lotniska pasażerskiego w Radomiu w publikacji pt. ,,Koronawirus nie 
przeszkodzi w budowie lotniska” – str.  3.

 Mieszkańcy miast i wsi, zobowiązani do nosze-
nia w miejscach publicznych maseczek zasłaniają-
cych usta i nosy, z zadowoleniem przyjęli decyzję 
władz sanitarnych zezwalającą im na spacery po 
lesie. I to bez używania maseczek ochronnych. Le-
śnicy apelują jednak do spacerowiczów o ochronę 
lasów przed pożarami, które mogą spowodować 
przez zwyczajne nieostrożne zaprószenie ognia. 
Sprzyja tego rodzaju nieszczęściu susza panująca 
od kilku tygodni, która potrwa co najmniej do koń-
ca kwietnia. W nadleśnictwach podległych Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, 
nieostrożność leśnych bywalców lub przestępcze 
uczynki świadomych podpalaczy doprowadziły 
w tym roku już prawie do stu pożarów. O miej-
scach ich powstania i szkodach jakie powodują, 
traktuje publikacja wzbogacona zdjęciami poża-
rów i ich niszczycielskich skutków, zamieszczona 
na naszej stronie internetowej: tygodnikradomski.
com. Autorami publikacji są leśnicy.

 W 10. rocznicę lotniczej katastrofy smoleńskiej pod tablicą ku pamięci 
96. jej ofi ar, wmurowaną we fronton zabytkowego gmachu przy placu Co-
razziego w Radomiu, na płycie Pomnika Pary Prezydenckiej znajdującym 
się w sąsiedztwie klasztoru Bernardynów oraz na grobie pilota kpt. Artura 
Ziętka na cmentarzu komunalnym przy ul. Ofi ar Firleja, przedstawicie-
le władz samorządowych Radomia, partii, organizacji społecznych oraz 
mieszkańcy złożyli wieńce, wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

 Obwiązujący od 16 kwietnia nakaz zasłaniania twarzy maseczkami w tzw. przestrzeni publicznej przy-
czynił się do ożywienia radomskich ulic. Przechodnie ożywili nawet niewielką ulicę Marii Skłodowskiej 
w Radomiu.

 Radom znalazł 
się w  gronie miast, 
w których pojawił się 
maseczkomat. Został 
on usytuowany przy 
wejściu do centrum 
handlowego Atrium 
Gama przy ul. J. Mi-
reckiego 14. Mogą 
tu nabywać masecz-
ki wielorazowego 
użytku posiadacze 
kart płatniczych.

 Różnej roli imają się fi rmy zagrożone brakiem usług powodowanych 
przez obostrzenia, wprowadzone w ramach zwalczania epidemii koro-
nawirusa. Hotel „ISKRA” w Radomiu spełnia okresowo rolę izolatorium 
dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, przekształconego w szpital 
jednoimienny o profi lu zakaźnym. W izolatorium przebywać będą pa-
cjenci w okresie sprawdzania ich stanu zdrowia lub zakwalifi kowani do 
odbycia kwarantanny.

PO(D)GL ĄDY

Koronawirus nie przeszkodzi…

Chrońmy lasy… 

W rocznicę 
katastrofy smoleńskiej

„ISKRA” szpitalnym 
izolatorium…

Maseczkomat

Maseczki zadziałały


